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Památce

drahého bratra Jaroslava,

jenž rodnou Prahu tak vroucn miloval

a nesml se do ní již navrátiti.





Není starší a obecnjší víry a zbožnosti, ncžíi ta,

která se uctiv a dvrypln sklání ped o*
chranným duchem, zastírajícím svoupítomno-

stí a pízní dm, msto, i kraj. Zatme se pozornji
do bájesloví starých národ nebo zamysleme se nad
lidovou tradicí u nás i jinde, —- a vzáy upe na nás

svj zrak, naplnný láskou i zkušeností, ona duchová
bytost, kterou ímané jmenovali genius loci. Mla
údl spolený s ostatními polobohy i s bohy: nepodíé*

hala kletb stárnutí, avšak zasažena byla zákonem
vývoje. Po jakých vznešených cestách vzestupu krá*

ela lehká pata genia loci od primitivních dob latin-

ských, kdy dle slov Vergiliových v podob hada sto-

eného do sedmi kruh uvedl Aeneu v úžas a okusil

lehce z misek a z pohár na oltái, až do pítomných
dn, v nichž anglická básníka Vernon Lee hluboko-

mysln vystihla podstatu jeho slovy: »Genius loci

skládá se jako všecka úctyhodná božstva z látky na-
šich vlastních srdcí a myslí, je duchovní skuteností,

i

avšak jeho viditelným ztlesnním jest místo samo.<
Nikdo z nás, pokud vidíme v život nco více než
hmotnou reálnost, rozlennou libovolným potem
dnv, neubránil se moci tohoto genia. On to jest, jenž

zpsobuje, že se vracíme znovu a rádi do kraj a mst,
kde jsme ani nepežili dtství ani nepohbili rodi,
ale kde ekáme mimovoln nmou útchu a nžné
Í)rijetí. On nás volá hlasem neslyšným a pece neodo-
atelným, abychom se svili s tíhou svého smutku
odumelým námstím, ohranieným zvtralými paláci,

kde do trávy mezi hrbolatou dlažbou házejí akáty své
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híIé kvítky, a kde výkiky ptaí trhají jednotvárnou

píse fontány. On vede naše kroky na osamlá ná-

beží nad huící ekou, jejíž temné vody zrcadlí tmavší

ješt Štíty zubatých dom, a jeho mocí dospíváme tam
k poznání vlastní své vnitní podstaty. Všickni, i když
jsme si toho neuvdomili, tušili jsme pítomnost tchto
geni loci na rzných místech svého putování a po-

bytu, pozdravujíce je úžasem, nadšením, vdností:
jsme jim více povinováni, než bychom se nadali.

Le, kdo jest nám bližší a dražší z tchto geni, než

místní božstvo Prahy, jehož pítomnost stejn inten-

sivn prožíváme ve stínech Starého msta jako ve
ztrnulém úsmvu Malé strany nebo ve vznešeném
mlení hradanských palác a kláŠterv?

Není to nikterak božstvo jednoduché. Práv Praha
patí k onom mstm s velkou minulostí, u jejichž bran

sedává nkolik geni íoci rzného vku, rzné vle a

tudíž i rzného kultu,- oddáme*íi se do ochrany jed*

noho, odvrátí od nás druhý tvá, nebo druh neroz*

umí druhu. Aíe lze milovati msto tak, že v každé do*
b svíme se jinému geniovi,- tím znásobili jsme si

život a pipravili si možnost procházeti za sebou n*
kolika kulturními formami. Chybil by, kdo by povahu,
osud i smysl mstského celku vykládal píliš pímo*
áe; nejvlastnjší tajemství Prahy hy uniklo jeho po*
hodlné a zjednodušující pozornosti. O moudejší jest

v kultu soustedném a pokorném odevzdávati se sa*

motáským rozhovorm s tmi rznými genii loci,

kteí panují nad Prahou! ^g



Jdme za zimního podveera, kdy íeží na stechách
sníh a v duši vonné teplo vánoc, do chrámu svatého

í-Víta/vykejme chvíle, kdy infulovaníkanovníci vždy*
cky vrné kapituly Pražské pjdou do kaple svatova^

clavské, zpívajíce hymnus dvanáctého vku »Hospo-
dine, pomiluj ny«,. vstupme s nimi do kaple, abychom
pozorovali, kterak dým liturgického kadidla krouží

kolem útlých postav na freskách a kolem záících chry-
sopras i ametyst ve výplních,- toulejme se potom
kolem chrámu, kde mezisnhem ernají se vlídné kvty
fiál a obludné výsmchy chrli a obrame se posléze

ke kostelu svatého Jií — kdo z nás neuví, že Praha

má doposud gotickou duši?

Veliký tvrce gotické Prahy, Francouz, jejž osud ui*
nil vladaem severní íše, stedovký ekstatik, posu*

nutý až na rozhraní starého rádu, kdy praktické ke^
sanství a pohanská renaissance ukládaly již o bezži*

votí církevn gotické kultury, Karel IV., jímán byl

po celý život nevyléitelnou nostalgií po domov svého

srdce, po Paíži. Synovec francouzského krále a žák

francouzského papeže pipodoboval Prahu neustále

gotické metropoli nad Seinou. Francouzští architekti

a sochai vztýili odvážné klenby a roztoužen štíhlé

vížky ve stedu zmohutnlého msta i na jeho daleko

posunutém obvodu,- promítli stíny oblouk mostních

i pepychové vže pi vstupu na Staré msto na jas-

nou hladinu vodní,- rozsvítili v ulicích mšanských a

kupeckých bílé arkýe zarostlé kehkým a lehkým lu*

pním gotické ornamentiky ... a na tuto lucembur-
skou Paíž, modlící se k francouzským svticím a dis-



putující o subtilitách bohosloví po zpsobe Sorbon*

ny, mela shlížet s výše obrovská katedrála, vývrcho^
lující architektonickou i myšlenkovou koncepci goti^

ckého a francouzského krále . . . Ale dóm svatovítský

zstal obrovským zlomkem, kouzelný sen o gotickém

mst pehlušily boue, dunící neodvratným triumfem

stízlivého a píkrého kesanství praktického, jež lépe

odpovídalo slovanskému kmeni než francouzská kul*

turní pohádka . .

.

Gotická duše Prahy Karlovy, písn církevní a spo-

leensky velmi výluná, liší se podstatn od onoho
životního slohu, jenž pvabn zkamenl v Prašné

brán a ve vžích mosteckých s celou jejich košatou,

mlad puící a marnotratn kvetoucí ornamentikou,

s tou rozkošn fantastickou spletí motiv pírodních

a architektonických. Rozumíme jen dopola velmi roz-

marnému a svtskému božstvu doby vladislavské,

jemuž sloužil dychtiv jiskrný a oslnivý bakalá Ma^
touš Rejsek, a jehož chválu zpíval trochu rozkošnický,

trochu unudný, trochu strojený básník asné renais*

šance eské, pan Bohuslav HasiŠtejnský z Lobkovic.

Na rozhraní XV. a XVI. století byli vŠickni umdleni

bouemi velkých obanských válek a fanatismy pí-
krých náboženských koncepcí/ prahli po klidu v exi*

stenci vyrovnané a barvité,- dekorovali si život selan**

kovitou pírodou a arabeskovým umním,- libovali si

ve he a v pvabném rozmaru,- mli spíŠe smysl pro

graciosní drobnstky a podružné ornamenty, než pro

velkou linii myšlenky a krásy. Tyto mírné ideály re*

konvalescentní doby rozkvetly v gotice vladislavské.



která svou chudobu konstruktivních myšlenek do*
vedla zakrýti ornamentálním bohatstvím baldachýn,
oblouk, sošek, fiál a kvt, prechylujíc se ve zbož*

ování pln rozvité pírody mimodk k renaissanci.

Ani tato gotika se nevyžila v Praze cele, a její pa*

matky jsou v mstském celku pouhými torsy, takže

tážíce se onoho genia loci po jeho vdkupíné pod*
stat, dostáváme odpovdi kusé a trhané.

Zbsilost banaus a hmotarské podnikatelství nasa*

diíy všecky páky, aby nadobro vypudily z obvodu
našeho msta empirovou duši, která melancholickou

výitkou pozdravuje nás z prelí celnice na Josef*

ském námstí, tak mohutného ve své klidné jednodu*

chosti. Úsmvný a mírný ten genius, který poátkem
devatenáctého století se díval v jasných a pohodlných
místnostech pes rám vybraným uencm skládají*

cím kíasicisující jinotaje nebo našeptával citlivým a

štíhlým dámám pi procházce ržovým sadem fran*

couzské verše, prchí z Prahy na periferii, ukryl se

v pustnoucích letohrádcích mezi vinicemi, usnul na

chvílích v zapomenutých dvorcích na rozhraní mezi
pedmstím a venkovem, a probudiv se, byl odtamtud
stihán až mezi pathetické pomníky hbitova olŠan*

ského a košíského s antickými emblémy . . . zdaž ne*

ztratí tam v zahradách smrti genius Prahy empirové

svou poslední skutenost?

Le tato trojí božstva místní ^ a mohli bychom snad

rozmnožiti jejich poet — dlužno v Praze usilovn
hledati, než obrátí k nám svou tvá zastenou mlhou
a mlením,- jsou návštvníci, ba obyvatelé Prahy, kteí



ani si neuvdomili pítomnosti tchto duchových by-
tostí. Zato žije v Praze mocný a panovaný genius

loci, jemuž nikdo neujde, zamysíí^Ii se nad Vltavou
o vcech kultury a umní. Genius ten stal se živelnou

silou, která pevnou rukou ovládla msto: jeho mocný
a slavný hlas hlaholí, zpívá a pláe ve veerních sou*
zvucích pražských zvon,- jeho pathos duní k nám
z hukotu vltavských jez,- jeho zelené bán, pošv*
cené vnému jaru, srostly s pražskými chlumy a ná*
vršími v pírodní nerozlomnou jednotu '— teprve, když
prudké city a vznosné myšlenky tohoto božstva byly
promítnuty v stavby a v sochy, byla naplnna um-
lecká reálnost Prahy. Pochopiti Prahu v její výtvarné
podstat a v kulturní její bytnosti ^ to znamená té*

mr tolik, jako rozumti a sloužiti jejímu baroknímu
geniu loci.

Jsou chvíle, kdy dorozumíme se s ním jakoby naráz.

Za podzimního veera, prší*li listí a sládne=li vzduch
vní, tlení a zániku, dejme se sevíti obrovitou ka*

mennou náruí nádvoí v Klementin. Z jednoho
chrámu, v jehož oknech se tese slabý odlesk svc
oltáních, šumí plnými proudy hudba varhan a ko*
stelního zpvu,- z druhého, uzaveného a tém za*

kletého, vane již noc perývaná skeky uvznného
ptactva. Obrysy vží nad kvadraturou dvora jsou

temné a hrdé,- chodby, které se chvílemi otevírají do
místností semináských, ztrácejí se v posvátném a zne*

klidujícím nekonenu,- v oknech, jež mají dvojí chlad

a písnost, kláštera a vzení, obráží se kmitav holá

ratolest stromu, který pestal býti souástkou pírody,-



masivní zdivo a tžké kování shlíží pohrdíiv na
trpaslií postavu i osud osamlého chodce. Ale do*
kud poutník se znepokojuje materiální nicotou a pe-
chodní ubohostí svého bytí, dokud se bojí a mate,

neporozuml ei a vli pítomného genia íoci. Ten
pathosem své síly donutí jej, aby se rozhodl.

Chrámová hudba proudící ze dveí a oken po pravici

vábí: Vrhni se, zbloudilé srdce, do kypivých vln roz*

boueného citu, které v ekstasi lásky a rozkoše neko*
neným moem víry a milosti ponesou tebe až k slun*

nému behu, na nmž se tyí boží trn! Po levici vsak

pevné stavivo ádového domu, který byl krbem orga*

nisace a výboje, chmuí se v píkrém mementu: Do*
kaž, synu boží a sluho církve, exaltací své svobodné
a mocné vle, že jsi hrdinou,- odíkej se nebo bojuj,

panuj nebo tvo, hromad kolem sebe bohatství nebo
žáky, a posledním tvým vítzstvím bude, že procitneš

jako hejtman nebeského vojska!

Misti, kteí zbudovali barokní Prahu, zazdili do
svých dl odpovdi na tyto naléhavé požadavky.



>J a sta holub bílých a ržových podobných ve*

likým kvtm magnoíiovým, urvaných vtrem,
krouží a víí v smlých kivkách nad rozkoš-

ným tvercem Kižovnického námstí u paty Karlova
mostu. Snesše se v kmitavých chumáích z gotického

cimbuí staromstské mostecké vže, opisují chvíli

rozmarný kruh kolem baldachýn zastiujících ge-

nealogické sochy Lucemburk, usedají pak na stupn
trnu krále a králevice, aby v okamžiku tloukli kídly

o pestré štíty íšských erb a znak, svítících jako

ada polodrahokam pímo nad ostrým hrotem
oblouku, který otvírá pístup na Kamenný most. Ná*
hle však, peseknuvše prudkou úhlopínou tverec
námstí, kam otevenými okny kižovnického chrámu
padá ze skvoucí lucerny nad kupolí žlutý pruh svtla,

vrhají se prudce na prelí tohoto kostela, hovícího

slavnostní Šíí a imposantním klidem spoleenské kuU
túe zakladatel, rytíského ádu kižovník.
Mohutná jednoduchost chrámové fasády s hrdými
sloupy pod slavnostní pavlaí ztrácí se tém pod
prudkým dojmem barokních soch, jimiž Guitainer,

smyslný a pathetický mistrXVll.vku, zaíidnií všecky
výklenky, výstupky a podstavce. Híe, ted slétají se

holubi k smyslné soše ženské pi levém kídle chrá*

mových dveí, jako by chtli sloužit své paní Venuši.

Rozkošnicky prohnutá Madonna, která titrn ma*
lými nožkami dotýká se hlavy hadovy s nastudovat

ným gestem velké dámy, sestupující z koáru, není

než povrchn náboženskou stylisací nžné váŠn ženy,

oddané sladkým hrám lásky. Dodaten pipiatá glorie

8



kolem hlavy a precíosne zbožný nápis na podstavci

jest jediné, co iní náboženský výtvor z této vypoí*
tav houpající se milostnice, jejíž pohyb kehounkých
rukou lehounce rozbalujících Šat na adrech, práv
jako rafinovaný úsmv oí jen trochu pootevených
vypravují nám výlun o vítzství ženské krásy a zchy*
traicsti nad zmatkem opojeného srdce mužova.
Tato dáma velkého svta, kehká a ohebná jako kte*

rákoliv tanenice, dostala protjškem drsnou, hrana-

tou a kiklav pathetickou sochu protireformaního
svtce, Jana z Nepomuku: rochetou derou se tžká,
selská kolena, veliké ruce svírající krucifix mají zki=
vené, kostnaté prsty, lebka jest potažena sotva kozí,

a v souhlase praví nápis podstavce »magnus athleta,

pius advocatus«. }e to druhý pól pražského barokního
sochaství, '— a dojem jest práv tak málo nábožen^
ský. Naopak jako pesycení lidé slabých nerv a útlé

struktury kochají se zápasy silák, tak zde socha
bére si legendu o lidovém svtci za záminku, aby
v prudkém naturalismu modeloval tžkopádné tlo
kostnatého muže.
A ješt tetímu typu smyslné skulptury XVII. vku
dala Luraghova fasáda písteší: obklopen jako ve
zbožném podání trecenta holuby, žehná pímo nad
portálem svatý František v nadšeném vytržení mysli

kolemjdoucím bratím: podivné pathos vyhublého
askety svíjejícího se hrozn pod svou kutnou a pod
svým provazem, tvoí temné kouzlo trýznní, zná*
sobený požitek muk.
Inspirováni velmi smyslnými potebami a zálibami



(byt nevyslovenými) šlechtických a knžských svých
zákazník, barokní misti díáta i šttce nerozpako*

vali se podávati ve svých dílech synthesu vášní, jimiž

sami byli stravováni. Takto vynalézali vŠak zárove
svtská lákadla, kterými íhala protireformace na duše

jako ptáník dmyslný a nebezpený.

Ješt dnes poutník pokrytý potem i prachem ulice,

utíká sedvrn do podloubí oltárovité fasády obdivu*

hodného chrámu sv. Salvátora a procházeje se klidn
mezi jeho vlašskými sloupy, vdechuje žízniv studený
vzduch, proudící z ržového dna chrámu, ponoeného
hluboko do zem . . . Jak asi toužila srdce XVII. vku,
usmýkaná vavou doby, potopiti se zcela do tchto
mrazivých proud a utonouti v nich! S kamenné log-

gie houpající se na tchto obloucích a sloupech žeh-

nají a kynou obrovští svtci, biskupové a papeži,

filosofové a spisovatelé církevní v tiarách a infulích,

a pehlušuje^Ii dnes lomoz tramvají, rachotvoz a kik
chodc slova ueného jejich disputu, mluví o nm
alespo jejich velká a pesvdivá gesta, tak vražedná

pro protjší novogotickou ztrnulou sochu Karla IV.

Jako se slétají ted ptáci na kovové vtve pozlacených
kytic, které na balustrád rvtmicky se stídají se so*

chámi, tak slétaly se duše lidí, prahnoucích po roz*

ešení dogmatických krisí pod ochranu tch kamen*
ných dialektik, zatím co ženská srdce oddávala se

v dve laskavému úsmvu Spasitele, jenž ze stin*

ného výklenku pod trojhranným Štítem volal a zval

k sob.
Jak vám, o svdní a nebezpení misti katolické re*

W



naissance, meli odolati íidé sedmnáctého veku, jimž

víra byla rozkoší a zbožování potebou, když my,
skeptikové, opovrhující vašimi náboženskými predpo=»

klady, každodenn podléháme vaŠim uskokm a smysl-

ným lékám? Nepjdeme hledati více potchy a úlevy

ve vašich kostelích, do zsinalých stín obrovských
fresek posledního soudu, ale zatoužíme ve dnech Šedi

a nudy astji po nádherném tverci Križovnického
námstí, kde podáváte si ruce se staviteli trecenta

a quattrocenta. A byt nás spleen byl sebe ernjší,
a naše srdce zranno sebe hoím trudem, co nám
zabrání, vy renaissanní a barokní kouzelníci, aby
kolem vašich smyslných soch a nad vašimi hrdými
chrámovými sloupy nekroužily naše radostné my^
šlenky, podobné onm holubm, neúnavným a jásá*

jícím? ^
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"Y^ arokní duse Prahy zrodila se z tragických rozpor,

pájejí vznik a vzrst v sedmnáctém vku jest sou*

JLJzmcný s kulturním vpádem cizinc naeskou pdu.
Dumavý sever, jenž uprosted chladných hor a v sou*

sedství jehlinatých les byí úpln obrácen do nitra,

pekvapen byl románským útokem z jihu. Teskné slo-

vanské plém náboženských myslitel a snílk, kteí

dotud se dorozumívali hlavn jen s germánskými sou*

sedy, podlehlo vli a rozkazu, mei a umní panova*
nýh Vlach a krutých Spaní, jejichž praktické

mozky a napiaté ivy vzpínaly se lan po zevním
svt velkých obrys, kvetoucím skvlými barvami
a zalitém vítzným sluncem. Husitský národ ešil si

dotud své bytí jako otázku mravní a náhle byl za*

skoen bezohlednou silou, která uctívala pouze moc
a zevní energii.

Z této áohy osnova nejhlubší a nejvážnjší duch eský
v lesnatých a divokých úvalech eskomoravské vy-
soiny svoji koncepci života: Jan Amos Komenský
skládá »Labyrint svta«. Marností, klamem a ilusí

jsou mu paláce, kde v sebedve vládne bohatství

a panství stejn jako chrámy, v nichž lidé slouží

spíše nádhee a rozkoši než Bohu,- hrou smysl a

peludem jsou kopule, sloupoví a schodišt,- prav*

dou a jistotou srdce kesanova jest pouze návrat

do duchovního Jerusalema, do msta božího. A sou*
asn na rozkaz a z prostedk cizinc nebo zci*

zátlých Cech roste pod rukama vlašských ar*

chitekt pi ece Vltav kamenný labyrint svta,

v nmž všecky dary zem, všecky iluse zraku,
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všecky možnosti hmoty jsou zužitkovány a znáso^

beny.

Praha barokní ztlesuje novou lásku ke skutenosti

a vládu nad ní/ zosobuje hierarchii nové spolenosti,

která se skládá ze svtských vlada nad životy a

statky poddaných a z církevních vlada nad dušemi

vících/ hlásá svými stavbami a písní svých zvon
krvavou slávu aristokratického a knžského impéria*

lísmu. Krev a slzy namíchány jsou do malty, která

spájí kameny v smlých klenbách jesuitských chrám
a šlechtických palác/ karyatidy nesoucí na krásn
ohnutých plecích tíhu portál a vzlet balkon, mají

mimodk vepsánu v rysích bolest poddaného lidu,

jehož práce a poslušnost hradí výlohy panského lesku/

ano, odvážil bych se íci, že do základ velkolepé ba*

rokní Prahy zazdn byl osud celého pokoeného ná^

roda: chápeme již, pro se na nás barokový genius

loci dívá maskou tragickou? Osloví^li nás, nepro*

mluví dojista v naší mateštin. Nejen architektonití

tvrci barokní Prahy, ale i její urození vládci a za*

kladatelé byli bud cizinci neb alespo vrní vycho=
vanci zahraniní kultury.

Radu jejich zahajuje císa Rudolf II. Samotá odvrá*

ceny od lidí inu k vcem rozkoše, od pírody Iho*

stejné a tvrdé v pravidelnosti svých zmn k dvr*
ným kouzlm umní nepromnného a kehkého, od
bezpeného poznání k dobrodružné hypothese a

k odvážnému experimentu, pekonával svj vrozený

spleen uprosted Španlských jesuit a vlašských mi*

lostnic, nmeckých rytc a anglických alchymist a

13



takto kolísal neustále mezi národy a kulturami. S ma*
líi a s milenkou mluvil italskv, se zpovdníkem a Bo^
hem španlsky, s vyslanci a nvzdái nmecky, s od*
bojnými poddanými esky. Shledav posléze, že

všickni rozumjí sice jeho slovm, ale nikoliv jeho

myšlenkám, zahalil se do tvrdého a tžkého mlení,
jaké posud dsiv táboí v hradních nádvoích.
Neminulo mnoho let, a vítz blohorský rozdal a roz*

prodal statky a jmní rebel španlským, vlašským a

nmeckým generálm,- eští šlechtici vozili si nevsty
z Itálie,- synové starodávných rod domácích, Vilém
Slavata z Chlumu a z Košumberka, Albrecht z Vald*
štýna, Heman ernín z Chudenic povlaŠtili se ná*

božensky i kulturn na školách za Alpami,- duchovní
ádové od jesuit až po karmelitány pinášeli do nové
protireformaní provincie Španlskou ideologii a
sensibilitu.

Jsou v Praze doposud místa a zátiší, odkud nedoved*
lo nic vypuditi této kolonisace cizího ducha a ro*

manského naladní ... a tam jest Praha nejbarok*
v.v/

nejsi.

Chceme-li prožíti kus italského jara v Praze, staí,

abychom ztrávili odpldne v blízkosti Vaídštýnova
paláce. Popínavé rostliny vyšplhaly se na drobné

gloriety na terasách/ pevislé kee a exotické stromy
zakryly pístup ke kehkým sallám terrenám,- beta*
ny obrostly tžkým svým krajkovým biskytové wkzy
i bájeslovné sochy odumelých obliej, — a tak na
hrdých rampách, zvedajících se až k svtlým balko*

nm pražského hradu, zmizela vlašská zahradní archi*
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tcktura pod zdivoelým rozmarem vegetace, vy*

mknuvŠí se dávno lidské vli. Aíe sen italských uml-'

c, kteí toužili pipodobniti terasovité strán nad

malostranskými paláci zahradám svého domova, m*
ní se pod prudkými polibky kvtnového slunce v roz^

koŠnickou a blaženou skutenost. Severské habry a

zamyšlené jilmy, vrásité a popukané, dívají se s úža-

sem na ržová a oranžová pole planoucích azaleí/

na tvrd etném pozadí starých tis a thují rýsují se

mkce fialové a bílé hrozny zhoustlých Šeíkových

ke/ na ocelové vod osušelých basén kolem so*

šek, elegických ve své opuštnosti, krouží spadalé

kvty magnolií a rhododender, zatím co po stupo*
vitých stráních, šplhajících se až k samému králov*

skému hradu, valí se celé vodopády zelen nejrozma**

nitjŠích odstín: zelen tžké a temné, jaká ovládá

jehlinaté lesy, zelen melancholicky pomíchané se

šedí, jakou mívá omšelé, zvtralé stavivo, teplé a
šavnaté zelen tuných luk stále napájených vlahou,

konen nesmlé a bledounké zelen mladého osení.

Tyto jaré a nespoutané kaskády, které po priroze^

ných terasách pražských pustila v Šastném a vítz*

ném rozmaru štdrá ruka vlašských zahradních archi*

tekt, házejí zelenou svou pnu áo oken, balkon a

pavlaí rozkošných palác, zaplavují je v jarním ky*

>ní až k ímsám prvního poschodí, náhle však uhý*
)ají se a klesají, aby odhalily neoekávaný pohled

í paradoxn titrným altánm a loggiím, na jejichž

iravou nhu hrozí se zítiti masivní podezdívky
iradní. Musíme mysliti na Ariosta, na Tassa a chví*
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lemi také na kvtnatého neapolského mistra petíže*

ných a strojených pvab Giambattistu Mariniho.

Zda pouhou náhodou v téže dob, kdy Marini bás*

nií své mythologické epos o bozích a zahradách, bu-
doval jeho jmenovec pro vévodu Friedlandského na
tchto místech palác? Porozuml dobe vli genera*

lissima, velkého condottiera, jenž vyrostl, proslavil

se, zbohatl v krvavých náboženských válkách, aniž

vil jejich vdím ideím, prudkého a nebezpeného
macchiavellisty, jenž zbožoval jen sebe a svou moc.
Marini srovnal se zemí celou tvrt mstskou, domy,
zahrady, dvorce, cihelny,- obemkl vŠe vysokou a pev-

nou zdí, vyluující jakýkoliv styk s okolím,- vybudo-
val rozlehlé sály, nekonené chodby, vzdušné pr-
jezdy, honosná nádvoí,- zavel do tohoto komplexu,
jakoby ureného pro vladaskou dynastii, velikou

zahradu, kterou dal osázeti stromy slibujícími Široké

kmeny a chlumovité koruny. Když se oteve Vald*
štýnská zahrada na malou chvíli v polovici kvtna,
neuvítají v ní návštvníky jen ohromné kaštany, pla-

noucí tisíci svtel, a jen jásající záhony azalek, nýbrž
i mohutné stopy výbojného genia ValdŠtýnova. VŠe
konstruováno jest v duchu italské morálky panské,

které rozpíná kídla^-po nejvyšší moci: do oteveného
veeadla padá odlesk velikého zálivu nekonené
oblohy,- kamenné sochy v houštinách a nad basény
zobrazují Herakla a giganty,- voliéra zdá se býti zí*
zena pro pobyt orl,- koruny starých strom, ovn*
cených beanem, dotýkají se nebes ^
Španlská episoda v Praze není nikde tak zhuštna
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jako na Loret a v pilehlém asketickém kostelíku kapu*

ínském: zdz v odíkavé stízlivosti, do níž se písn
dívá umuená tvá Moraíesova Krista, tam v rozkošní-

ckém ovzduší nebeské erotiky projevuje se složitá duše

protireformaního Španlska obma svými krajnostmi.

Pamatuji se, jak jsem ped lety v stinných a chladných

ambitechLoretynáhodou etí jakési Gaídósovo drama,

jež prudkou polemikou útovalo s katolictvím a jesuit*

stvím dnešních Spaní, drama bez zvláštní vnitní

sííy a s postavami nartanými pouze obrysovit. Le
v tomto zvláštním prostedí cítií jsem bezprostedn
všecku naléhavost divadelní argumentace básníkovy:

kulturní skutenost, na kterou útoil Galdós svou

pímoarou dialektikou, obklopovala mne na dosah

ruky, i podlehl jsem úplné ilusi.

Míst, kde by dojem kulturní cizoty byl podobn silný,

není v Praze píliš mnoho, snad ješt námstí Velko*
pevorské, nádvoí na Strahov, schodišt od Vlašské

ulice na Petín. Ostatek amalgamovala a petvoila
Praha zázranou svojí pizpsobovací silou. Ztrávila

a zpracovala všecky stavitelské i životní slohy od
ranního umní románského až po pozdní empire a

podídila je své složité a pece jednotné osobitosti,

na níž má stejnou úast píroda i architektura, so-

chaství i zahradnictví, klima i vodstvo. Tak posléze

svrchovaná a tvrdá duše barokní byla ovládnuta.

A paradox všech paradox: duchový výraz i materi-

ální výtvor Vlach, Spanl a Nmc podízen byl

vyšší skutenosti, jakou jes^t historická jednota msta
Prahy, ^ a ta patí nám Cechm. ^^
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Obrovité plém provedší náboženskými i bitev^

nimi hrzami ticetileté války,vytvoilo životní

podmínky barokní civilisace. Tito krví zbrocení

hrdinové vle povolali do svých služeb, nikterak leh*

kých ani pnjemných,vlašské i nmecké architekty a so*

chae z období zralé i pezrálé renaissance, a hle, i tito

patili k nadprmrnému rodu panovaných indivi*

duaíist. Jaký div, že díla, která vzešla z takových ob*
jednávek a byla zesnována takovými umlci, jsou

z gigantického rodu,a jsou to chrámy nekonené pro*

stornosti, a volné paláce, v nichž se postava lidská

ztrácí, a fresky v kopulích, kde v ekstasích zlata a

žluti zápolí celé zástupy obr, a konen nadživotní

sochy dmoucího se svalstva?

Se sterých herkulských postav na prelích i bálu*

štrádách chrám, na most Karlov, na votivních

sousoších uprosted námstí zírá na nás oste vypra*
covaný tlesný typ barokního vku. V podstat zo*
sobují tito archandlé a jinotajitelní geniové, tito

svtci a muedníci, tito kajícníci a missionári, tito

otcové církevní a papeži týž ideál tla atletického

s pevnou až hrubou kostrou, s plnými, ale utuženými
svaly, s tvrdou a s píkrou fysiognomií. Ani jedno

z tchto tl není v klidu: všecka se vzpínají, svíjejí,

vztyují ve vášnivém naptí, všecka odna jsou jakoby
do vichru a do boue. Na první pohled se zdá, že

hmotná a hmotná tíže pohltily na tchto divoce pa*
thetických figurách veškeru vnitní formu,- žijeme*Ii

však déle v blízkosti velkohíavých tch zápasník du*
chovních i svtských, pochopíme, že okamžik krajního
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peptí, v nmž se socha zmocnil postavy, ízen jest

soustednou víí, která brání, aby obrysy se neroz^

lily beztvárn do prázdného prostoru. Kdežto pravé

renaissanní sochy prozívají v klidném postoji pínou

krásu soumrného bytí, jsou všecky kamenné figury

barokní Prahy zjevy dramatické. Misti vyali z jejich

legendárního i djinného obsahu onen vrcholný oka*

mžik, kdy stupované dní zahnalo je až na sám práh

nadlidství. Takovými obry, kteí dramatickou vlí do-

bý-vají nebe a pekonávají zákony pozemské tíže, za*

lidnili barokní sochai Malou stranu i Staré msto a

pedevším pilíe mostu Karlova.

Nevím, zda láska k antice a požadavek typísace v so*

chaství neodcizila nám nadobro tchto dl drama*
tického naturalismu, a zda nemíjíme i nejlepší z nich

lhostejn. Snad obdivujeme se s nadšením obma vel=

kým mistrm, kteí mužskou i ženskou duŠi baroka
znali stejn pronikav, smysln velému Matyáši Brau*
novi a prudce výmluvnému Ferdinandu Brokoffu.

Opravdu nelze se jim obma obdivovati dosti nadšen.
Jejich sochám na Karlov most dostalo se závidní
hodného umštní, nebo obloha i mrana,voda i stro*

my, architektura Hradan i Malé strany spolupracují

na dojmu jejich, vytváejíce pro n rámec nebo po=
zádí. Matyáš Braun, jejž však v celé jeho rubensov*
ské^gigantinosti a teplé smyslnosti pochopíte teprve

ve Sporkov Kuksu, zdá se mn vtším umlcem a
pedevším svobodnjším psychologem: dobraí se ve
svých výtvorech vždy istého gesta prost a vn
lidského. Mkký pokyn spravedlivého soudce Iva,
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milostná a nebeská »unio mystica« mezi Ukižovaným
a svatou Luitgardou, pesahují meze asu barokního

a vyjadují i dnes citové pathos oištného íoven^
ství. Ferdinand Brokoff podává však zpravidla pouhé
gesto liturgické a jest nám proto mén srozumitelný.

Vzpomeme na dvojí plastický výraz, jímž sousoší

Karlova mostu tlumoí svrchovaný triumf církve nad
duchy i zloduchy, na roznícený kyn misionáe Fran^
tiška Xaverského i na bezohledný posun exorcisty

Vincence z Ferrary —' jsme naplnni obdivem, le ne-

opouštíme hranic smýšlení a cítní barokního. Ale
ím nám jsou jména menších plastik XVII. a XVIII.
století, kteí spokojili se namnoze pobytem u hranice

dekoraního sochaství, kde ostatn obas rozbíjeli

své stany také Braun a Brokoff, pvodcové mohut-
ných karyatid pi paláci Thunském, Morzinském a

Cíam-Gaílasov/ co znaí nám jméno Pendí nebo

Jáckel, Guitainer nebo Platzer? A pece jaká drama*
tická síla prudkého citu, osedlaného vlí atletovou,

bouí v postojích exaltovaných svtc na prelí
chrámu kižovnického, v pekrásných pohybech ru-

kou zápolících archandl na staromstském slou*

p mariánském, v prudkém gestu svatého Cyrila

z Alexandrie v presbytái u sv. Mikuláše na Malé
stran!

Tlesný ideál zachycený tmito gigantickými posta*

vámi z kamene i z jeho napodobenin byl v tsné shod
s obma charakterními typy katolické reformace, které

vládly v barokní Praze. Není nesnadno uvésti tyto

dva typy na týž životní druh: v duchovních i svt-
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ských hrdinách bezohledné víe jest vyhnán renais*

sanní individuaíism do zámezí.

Jesuitský ád pinesl jej do oblasti víry a církve a dal

mu zvláštní strohou píkrost. Na dn svých temných
duší jsou Ignác z Loyoly, František Borgiáš i Petr Ca-
nisius, nebo jejich slabší, eští blíženci, válený vdce
student Jií Plachý ve vku XVII. a krutý ohar ka-

cí Antonín Koniáš v XVIII. století, studené, vy*
poítavé povahy, které znají jedinou hybnou sílu:

vli k moci/ jest jim jedno, zda me, kazatelna i kniha

nutí oslepené a pehlušené zástupy vícího a stra-

chujícího se lidu pod jejích panství. Pronikají ledovým
bystrozrakem až k ukrytým koenm lidských pání
i slabostí/ prohledají a zužitkovávají pomry svým
houževnatým smyslem reálních politik/ zapahají

praktický rozum a neúchylnou vli do služeb rozsáhlé

a dmyslné organisace. Jsou agenty božími, hejtmany
církevními, diplomaty svého ádu: vše s krajním na^

ptím sil, vše s pímoarou dsledností, vše s drama^
tickým soustedním. Byli bud sami zprvu státníky

i vojáky nebo pocházeli alespo z diplomatických

nebo váíenických rod/ nezapomnli toho nikdy ve
své duchovní kariée. Když jim architekti budovali

ádové domy, pikázali jím, aby do stavby vložili pí*
krou káze kasáren i vzení/ ve svých chrámech hro-

madili rádi plastické nebo malované výjevy z boj/
neunavovalo je dívati se na zápas archandla Michala
s dáblem v rzných obmnách.
Ale zpod dna jejich duší, praktických až k stízlivosti,

pracovitých až k mechanismu, úelných až k sucho*
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párnosti, vytryskl obas žhavý pramen visionárského

anatismu, a jeho prudkost zachvacovala pak netoliko

je samy, aíe i zástupy jejich duchovních poddaných.
Stáli pevn na skalnaté a pevné zemi, pemýšlejíce

vypoítavé, jak by ji stopu za stopou uvedli do svého
poddanství, a pojednou otevela se nebesa a dobe vy-
zbrojený žoldák boží uvidl u vytržení vnou blaže*

nost. Zde jest zadrhnut dramatický uzel metafysiky

jesuitské.Vše záleží na heroismu pozemské vle jednot*

livcovy, která hromadí in na in, zásluhu na zásluhu,

až udiví a pekoná samého Boha. Ale nad všecku vli,

nad všecko hrdinství, nad všecku zásluhu triumfuje

milost, živel mystický, kdy Bh pímo zasahá do
osudu lovkova, pozvedaje jej prudkým vtrem k sob
neb oblévaje ho proudy svého slunce. Nezapomenu*
tln vyjádila to dv pražská díla barokní: BrokoíFova

socha Františka Borgiáše na Karlov most a Brand*
lova podobizna Jiího Plachého, dnes chovaná v kutno*
horském Vlašském dvoe. Oba tito jesuité jsou sy*

nové zem, neústupní a tvrdí, sestárlí a ponkud již

vyžilí mužové inu, ponuí hrdinové kázn, jak se zdá,

spíše v táboe než v koleji. BrokofF a Brandl nezobra*

žili jich však uprosted pravidelného chodu organisa*
ního díla, nýbrž v dramatické vtein vytržení: Bor*
giáš exaltován jest zázrakem eucharistie, Jií Plachý
váleným naptím požár, kde jeho velení nabývá do*
sáhu koneného vítzství nad švédskými kacíi.

Zdálo by se, že mnohem menší intensitou vle bvli

vyzbrojeni asketové a bohoslovci, kteí skládali jaksi

prmr církevník protireformaních, a jejichž obro*
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vitými kasárnami bylo Klementinum.JVeíe jích kráí
ranní protagonista protireformace v Cechách, ponurý

a dsledný Petr Canisius. Nejinak nezve španlských

malíích primitivistech, jejichž ekstatické náboženské

pathos užívá výtvarné míuvy holandských nátura*

list, spojují se v tomto temném pedagogovi a proni-

kavém apologetovi živly španlské s prvky germán*

skými. Rodák z Nimweg má neúprosné rozumáství
a fanatickou loginost svého kmene, avŠak postaví ji

do služeb náboženských koncepcí španlského gene=

ralissima protireformace. Dlouholetým pobytem v N^*
mecku pozná, jakými zbranmi možno bojovat proti

protestantm/ ádové tradice ho nauí, jak dobývati

srdcí i smysl všech mocných tohoto svta^Tomuž,
jakého potebuje Ferdinand I., sám rovnž Španí pa=

thosem víry a zárove Germán disciplinou vle. Pes
Ingolstadt a Víde pichází Canisíus áo Prahy, aby
synthesí jesuitismu španlského i gerijiánského niil a

hubil národní náboženskou kulturu v Cechách. Chce^
me-íi však býti právi tmto Canisim, Koniášm a

Balbínm, nesmíme jich pirovnávati k dnešním uen*
cm a mnichm. Obrátili energii, jíž jejich druhové

využívali k organisad zevní, do vnitra,- zapovdli si

smyslový a skutenostní svt proto, aby odíkajíce se

ho, uvdomovali si stále svou ztrátu a dráždili se touto

zápornou rozkoší/ zvedli pathetický boj proti všemu,
co iní život žádoucím, vdouce, že budou neustále

vzrušováni tímto protikladem. Malovali v kiklavých

barvách a rysech churavé obrazotvornosti stále peklo

i vné zatracení a procházeli pi tom adou pokušení.
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Na Antonínu KoniáŠovi, asové posledním 2 téfo

temné rodiny, pokusilo se pero eského historického

vyprave zachytiti to, co chmurný šttec geniálního

mistra ze Sevilly, Francisca Zurbarana, vyvolával na

nadživotních postavách klášterník a svtc španl-
ských: sms krutého odíkání a rozhodnost bojovného

úsilí, nerovný satek písného rozumu s neoblomnou
vlí, kee churavé smysínosti, nezceía zkrocené ka-

stigací a kalné záblesky horké vášnivosti. Kláštery

kapucín, profesní domy jesuitské se svou chtnou a

rafinovanou stízlivostí, která tolik kontrastuje s ba*

evnou a tvarovou nádherou ostatního baroka, pro*

syceny jsou touže filosofií askese.

Proti typu duchovnímu typ svtský, jenž zavírá zpra«

vidía nkolik existencí do rámce jediného života: vá*
leníka, který s rozevenými nozdrami polyká nasládlý

dým prolité krve kacíských regiment, prohnaného
diplomata, hotového smluviti se výhodn a lstiv se

samým sultánem, obezetného hospodáe, jenž ukládá

poddaným vysoké dan a obchoduje dmysln na ci*

zích trzích, aby stavlpo venkov zámky a letohrádky

a po Praze paláce. Tyto paláce ve vlašském vkusu,

jichž sama jména bylo by dlužno recitovati pl ho*
diny, zasluhují naŠí zvláštní vdnosti. Více než co*

koliv jiného daly Praze ráz vznešenosti a znobiliso*

valy celé ulice a námstí zpsobem podivuhodným.
)ejich prelí, zdekorovaná asto sochai prvního ádu,
jejich portály,jež násmimodksvádjí,abychom smekli,

jejich vnitní disposice jsou daleko klidnjší než sou*
doba architektura chrámová, pipomínající namnoze
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výmluvnost a kvtnatost kazatel. Divoké vzrušení

barokní masy, bombastické hromadní motiv, roz*

marná nepravidelnost nakupených detail — to vše

zkroceno jest na tchto palácových stavbách velkých

rod XVII. a XVIII. vku jednotící a sebevdomou
vlí, která plyne z bezpeného pocitu šíechtictví a vý*
lunosti. Pražské barokní kostely a kaple volají na

nás hned patheticky, hned s exaltovanou nábožností,

abychom neváhali vstoupiti a hledati v jejich prostorách

polehení nebo milost. Avšak šlechtické paláce mlí
ped námi hrd a povýšen, neb usmívají se nanej=»

výše na dkaz své vlídné milostivosti, zahalujíce svj
vnitek za fasádu, která má výraz velkého pána pi
slyšení. Nkteré z tchto šlechtických staveb baroka

nich, pokud zachovány jsou ješt jejich zelené kulisy

stromové, jsou s to, aby vyléily duši z nervosního
chvatu a z hluné horeky moderní existence: až bu*
déme upachtni a zemdleni, oddejme se pozorování pa*
láce Nosticova nebo Fúrstenberského,- až erný smu*
tek, sepedený ze sazí a pesimismu, lehne nám na
srdce,neopomeme projíti se ulicí Vlašskou i Leten*
skou, ^ vážné mlení palác a vlídný styk se starými

stromy oberství nás. —
Snad dokáme se jednou, že djepisec, dovedoucí ísti

2 mluvy kamen e duší, napíše nám historii stavi-

telské rodiny Luraghovy, která od konce XVII. sto*

letí shromáždila ve tech pokoleních celou adu mistr
tohoto panského baroka,- vedle Dienzenhofer je to

mezi pražskými architekty skupina nejzajímavjší.

Není asi bez významu, že první práce luraghovské
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jsou stavby fortifikaní, '— i zde prchod k velikosti

a moci jde vojenským táborem. Aíe pak vzneseny
byly na Luraghy stavby, které pemnily ráz celé

Prahy: konvent kižovník s ervenou hvzdou dal

od nich budovati svj palác i chrám sv. Františka,

hned v sousedství jesuité objednali obdivuhodnou log-

gii ped kostelem Salvatorským '-' a místo pi vy-
sténí Karlova mostu, jež dotud byío malebné, stalo se

rázem místem vznešeným. Svtskou architekturu Lu-
ragh vyvrcholil pozdji paíác Kolovrata Libštejn*

ského v Ostruhové ulici, jenž znám jest pode jménem
paláce Thunského, —

' a opét ulice Ostruhová, plná

mšanské a rozmarné pitoresknosti, byía náhle zno*

bilisována. Rozlehlé a vážné prelí paláce, rozíe*
néné horizontáln i svisn s velkým vdkem geome*
trickým, rozkvetlo novým životem pod zázranýma
rukama Braunovýma: svrchovaný socha, jenž byl

s každý úkol na vznesený, pochopil byste celkovou

koncepci Luraghovu i základní požadavek hrabte
Kolovrata. Dva orlové, ptáci královští, nesou na mo-
hutných kídlech oblouk portálu, na nmž v konver*

saci vybrané, graciosní a pedevším tlumené usedli

nejvyšší bohové. Jupiter s Junonou.
^*
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Duše XVII. vku, prahnoucí po velikém vzrušení,
I vzpínaly se v myšlenkových svých touhách po
Nekonenu. Nad svtem, jehož se zmocovaly

svými žhavými smysly a jejž pokoušely se ovládnouti

svou panovanou vlí, klenul se jim vesmír jiný, ne*

pochopitelný, nezbadatelný a lákající k sob svým
nadsmyslným tajemstvím. Hvzdái a kosmoíogové

té doby, z nichž Kepler a Tycho Brahe mli své ob*

servatore také v Praze, otevírali vdeckým zpsobem
pohledy do Nekonena fysického. Bohosíovci a ek*

statikové se souasn vznášeli u vytržení do bezmez-
ných prostor Nebes, jež se ztrácely v nezbadatelném

kouzlu svda a záe. Pathetický cit roztoužených

srdcí vrávoral v rozkoŠnickém omámení touto íší

nadsvtnou, rozplývající se v zlatých mlhách tajemné

nálady.

Avšak i tuto oblast posléze ovládl úelný racionalism

jesuitv. Do prostor nebeských penesli jesuité tutéž

hierarchii státn církevní, jíž jejich politický duch na-

ploval zemi. Myšlenku o stupovité organisaci církve

promítli do konin nadpozemských jakožto skvlou
ideí o svatých obcování: vedle církve viditelné, sesku*

pné u stup papežského trnu, církev neviditelná,

rozložená kolem trnu božího ^ a ob spiaty záslu*

hami a milostí. Jako na zemi vede pro vícího cesta

k svátostem zástupem kazatel, zpovdník, duchov*
nich uitel, tak v nebi ubírá se vykoupená a oištná
duše sbory svtc a muedník po vznešeném scho-
dišti hierarchickém až k trojjedinému Bohu.
Proto kupí barokní sochai na prelích, balustrádách
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a logiích chrám celé davy svetcu a uitel církev^

nich, takže s pavlánu u sv. Salvátora pohlíží do KU
žovnického námstí jakési kamenné konkíave, církev

to vítzná, hotova orodovati. Proto lemují Karlv
most Špalírem soch, v nichž chodec má nalézati po*
silu na dráze dokonalosti. Dnes, kdy vtšina svtc,
jež štdí a zbožní fundátori ze zaátku XVIII. století

zvolili, uctívajíce patrony svých povolání a ád a

zárove oslavujíce obdivunejhodnjší hrdinství své

doby, jest málo srozumitelná legendou i významem,
netušíme ani pibližn cit, které vzbuzovalo toto ka*

menné procesí v srdcích a v nervech hdí barokních.

Pro n to byla dojista cesta triumfální, vedoucí od
písn duchovního Klementina ke královské nádhee
a vznešené výsosti svatyní hradanských, kdevchrám
svatovíts-íém pozvedali koící se andlé pýchu a pa*

vezu tehdejší Prahy i národa, zkroceného protirefor*

mací, stíbrnou rakev sv. Jana Nepomuckého. Svtec
ten, jehož legenda a kult jsou samy polemikou proti

eskému husitství, vábil jako muedník k sob asketi*

cká srdce, kterým bylo potebí silných cit soustrázn
s utrpením a dojetí z ran, z krve, z násilí, ale odmno*
val zárove rafinovanou smyslnost ctitel a divák
tím, že volal k svtsky honosným slavnostem zlata a

barev, drahých rouch a lesklých odznak, rušného
pohybu a hlasné hudby. Tam, kde nad temnou ekou
se tyila chmurná postava zamlklého zpovdníka, di*

vadeln ozáeného svitem patera hvzd a obklopeného
jásotem privilegovaných stav v honosných krojích,

avšak v písném roztídní kastovním, tam nebylo, tam
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nemohlo býti místa pro svtlý a klidný zjev výmluv-
ného kazatele, jenž v Šerém šat, pod širým nebem
eského venkova, soustedil kolem sebe vdné mlení
lidového zástupu, spiatého v bratrství prostou silou

slova božího, eského slova božího.

Kráeje po Karlov most, ml nábožný poutník ped
sebou v oblacích posvátný ten stánek. Aby byl však

hoden vstoupiti do nho a požívati všech milostí tam
utajených, posiloval se pímluvou a píkladem zka^

menlých svtc. Soudci kynul vlídn sv. Ivo, lékae

vítali sv. Kosma a Damián, uitel nacházel ochránce

v Mikuláši Toíentinském, libomudec vzhlížel s dv*
rou ke králi mi^sioná a zárove k uenci, Františku

Xaverskému. Ženy zvala sv. Luitgarda k lásce ne^

beské, sv. Alžbta k dílm dobroinnosti, sv. Anna
k rodinné nze. Juda Tadeáš hlásal chválu pátelství,

Vincenc z Ferrary vznešenost misií, Jan z Mathy a

Felix z Valois dležitost vykupování z otroctví. Ale
jako vladai této církve vítzné a pomocné trnili vy-
soko ve vzduchu ti tvrcové jesuitství, postavou obi,

s posunem imperativním, obklopeni pímo zástupem
duchovních poddaných, František Xaverský, Franti^

šek BorgiáŠ a nade všecky Ignác z Loyoly. Nebo
jak volá v roznícení plamenný a kvtnatý kazatel té

doby, Hynek Bílovský, v knize »Coelum vivum«,
vydané r. 1714: »Eia, vivat Ignatius, vivat Tovaryš^
stvo Ježíšovo! Vivat matka, rodika a zázrak svta,
vivat svaté církve srdce, zarmoucených potšení, mat-
ka všech duchovních ád, ano matka všech lidí!«

Karlv most jest symbolickým obrazem pravé cesty
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k dokonalosti na zemi/ barokní chrámy nejsou niím
menším, než symbolickým pedobrazením samých
prostor nebeských. Chrámová íod, jejíž klenutí zve^

dají smlé dv ady masivních sloup s hlavicemi

rozkvetlými petíženou nádherou exotických list a

kvt, znamená království této zem. Jest to íše bo*
hatá a pyšná/ královský mramor ve všech barvách
krouží se po zdech, zlato kane po ímsách, vodotrysky
skvlých barev hýí po stropních freskách, pi slou*

pech a pilastrech hemží se sochy, jejichž rej zpesto*
ván jest pozlacenými giriandami a peplnnými vá^
zami. Velká okna vrhají celé proudy svtla áo lodi,

slunení paprsky taní po nádhee kazatelny, zrcadla

na oltáích chytají odlesk divadelní té nádhery. V-
ící, který usedá do tžkých lavic anebo kleká na
mramor dlažby, cítí se poddaným slavné, kvetoucí

íše, Touží-li však po dvrnjším hovoru s Bohem
anebo svtcem, nech odebere se do nkteré z postran*

nich etných kaplí, a tam ped oltáem a velkým tma*
vým obrazem, vyhlédajícím ze zlaté kvteny rám a

ozdob, najde soustední, podporované asto umlým
pítmím anebo barevným vrhem tlumeného svtla. O
nkolik stup výše nad lodí zvedá se presbytá, chrá-

nná zábradlím a stežena asto velkými sochami:

privilegované místo privilegovaného knžského stavu.

Gigantický oltá, záící a neklidný, korunovaný ob*
rázem i sochou, jest sám obrovskou monstrancí,

která se zvedá k nebesm, obklopena dýmem kadidla

a zpvu hymnického: vŠe v presbytái jest apote*

osou eucharistie. Ale když pijde posvátná chvíle
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požehnání, když zaplanou všecky svíce, když zavlají

kadítelnicc, když rozhlaholí se zvonky v rukách mi-

nistrant, a knz v zlatém píuviáíe z drahého brokátu

pozdvihne monstranci do výše nad ela vících i nad
svou hlavu, pive nábožný zástup oi a upírá je s pi-
kíopenými víky vzhru,-- tam v prostoru nedohled-

ném otevírá se nový svt, závratná kopule se smlými
freskami a s lucernou, propouštjící zázraky slunce ^
jest to skuten perspektiva nebeské blaženosti.

Barokní umlci dovedli tímto uspoádáním podíditi

i gotické chrámy jesuitské koncepci chrámu a mheSr
dovedli zapáhnouti do svého sluneního vozu barvy
a svtlo, perspektivu a stín, dovedli vší nádherou
svtskou promítnouti vznešenost rajského blaženství.

Nikdo neznal tchtoár lépe než architektvšech praž-

ských architekt, Kilián Dientzenhofer. Z^áá. se, že

jeho rodin byl pímo vrozen smysl pro vznešenost,

která není studená, pro nádheru, která nikdy netrpí

bombastem. I díla jeho strýce, jež jsem vidl v Bam-
bérce ^ mimochodem jediném mst na severu od
Alp, které pipomíná Prahu ^ mají tuto grandiosnost.

Kilián Dientzenhofer, jehož vývoj mohl požehnan
spoinouti na ramenech velkého otce, byl z geni, pro
nž není nesnází. Dovedl prost vŠe. Stál bez nesnází

nad konfliktem severní pírody a jižní krásy, slovan-

ské písnosti a vlašské grácie, nad oním konfliktem,

jehož ztlesnním dramatickým jest Praha. Jako te
veliký socha v neotesaném mramorovém balvanu
tvá i postoj budoucích plastik, tak uhodl vždy Dient-

zenhofer z nesnází, kladených terénem, velké zá-
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kladní rysy obmýšlené architektury. Každou pekáže
kou rostla mu kídla, každá obtížná stavební kulisa

uila jej, jak by monumentalísoval perspektivu, c

bylo^li v okolí jeho stavby jiné mohutné dílo ar^

chitektonické, pijal je jako vítaný kontrast, jako dra^

matickou folii. A nejinak byl pomr tohoto nejpraž-

štéjšího z pražských umlc k studené a sychravé pí-

rod, do jejíchž vichr a deš postavil vlašské sve

sny: uinil ji služebnicí.

Máme z jeho kroisovské ruky kehké kusy dvrné
architektury svtské, jako letohrádek Ameriku i palác

Sylva Tárouccy, ale též dkladná profánní díla, jakc

karlínskou Invalidovnu. Pestavl TomáŠský chrán^

tak, že pímo vyhladil všecky stopy gotické a by
velmi taktním obnovovatelem paláceNostitzova.Stvo^

il intimní svatyky pro domácí potebu uzaveného
kroužku, jako kostel sv. Karla Boromejského, um
býti i prostým a jasným, jako v diskrétním chrámki
sv. Jana Nepomuckého na Hradanech.
Ale co jsou tyto všecky stavby proti malostranskému

svatému Mikuláši? Dostavv jej jako dovršovatel díla

otcova, petvoil Dientzenhofer Prahu,- teprve od r

1752 jest i Malá strana tvrtí královskou. Chrám ter

podrobující si se samozejmou svrchovaností všeckc

širé okolí, není nám jenpedmtem výtvarného podivii

neb smyslné rozkoše,- jest nám více: asto školou ve^

likosti, vždycky osudem. Nemáme z barokní dob)^

velké poesie, jakou jsou Francouzm tragedie Cor=
neillovy: mžeme-li jich kde oželeti, tož ped toutc

stavbou, jejíž zelená kupole skuten soutží s mo*
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dou klenbou nebeskou. Zde jest vše nejen Širé, roz*

lehlé, mohutné, aíe vznešené, hrdinské, posvátné/

smyslné dojmy barev, svtla, prostoru slouží vysokým
citm heroické nábožnosti, a nadtmi city vládne jasná,

nezvratná, nepohnutelná vle: dostoupiti nebeské do*
konalosti a dobýti si práva, slouti synem božím. Mezi
etikou Corneilíovou a stavitelskými koncepcemi
Dientzenhoferovými jest, tuším, spojitost hlubší, než

se na pohled zdá. Ke mn alespo promlouvá pohled

do kupole a lucerny svatomikuíášské vznešenou ti*

radou ^kesanské tragedie« Poíyeucta:

»0 svte ideí, tvá nha bezejmenná
v mé srdce vstupuje, jež se ti otvírá,-

t\'ým rajským vanutím í duše posvcena,
ten bolu necítí, ten do tmy nezírá.

Ty, mnoho slibuje, dáŠ více,- a není vratký

tvj blaha cit a nezná zrad,-

smrt blažená, v niž jdu tak rád,

ti není nežli pechod krátký,

jenž uvádí nás v pobyt sladký,

kde vn smím se blahu vzdát!

«

<PrekIad Ot. Fischera.)
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1^istríXVlII. století, kdy vývoj barokních forem
výtvarných voln postupoval, kdežto smý*
šlení barokní zvolna upadalo a pozbývalo ko*

en životních, nebránili se vpádu svtských živl do
církevního umní. Tím ubývalo pádné masivnosti,

vážné tíže, ztrnulého pathosu, naopak barokní duše
nabývala kídel, pohybovala se leheji, oddávala se

úsmvu. K tomuto pojetí klonil se již Kilián Dientzen-

hofer, kdežto jeho nejnadanjší žák Ignác Paíliardi,

dotený vlivem klasicismu francouzského, podlehl

zcela svdnému vábení nové doby. Též nejvtší de*

koraní génij barokní Prahy,Vavinec Rainer, byl vy-
znava nových, lehích ideál umleckých. Vidím
v nm povahu vzdušnou: jakmile pracoval nad zemí
svá freska, byl mistrem,- jeho plátna jsou však pouze
prmrnými výtvory. Na Rainerových freskách vŠe

letí, pádí, vzpíná se ke slunci, jehož husté paprsky

magneticky pitahují k sob spletené zástupy. Fae-
tonská jízda z chrámových temnot k slunení vol*

nosti — to Vavinec Rainer, robustnjší, ale hrubší

souasník Tiepolv.
V starším období barokním draly se svtské^ pudy
skrytjšími cestami do umní chrámového. lovk
barokní žil prudkým a složitým životem smyslovým,
ale tajil jej rád za náboženskou maskou. Láska pohlavní

vydávala se zpravidla za symbol lásky k Bohu, spo*

jení tl bylo vykládáno jako podobenství sjednocení

mystického, rozkoš pleti a smysl byla líena básníky

i malíi za výstrahu pro srdce asketická. V tomto ná*

božném pokrytectví byl nový osten slasti, rafinovat
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nost dialektik rozkoše, dráždivý pvab zakázaného.

Z barokních socha dávají se dva misti, tragický

Braun a sentimentální Jáckl, mocn inspirovati po-
zemskou láskou a petvoují ji stále v nebeské sjedno^

cení mystické. Pater Seraphicus, svatý Bernard, klesá

v slastném vytržení na kolena ped Madonnou jako

vášnivý milenec a šeptaje sám horoucí »ave«, te se

rt svojí Vyvolené opojné slovo »fiat«. Tvrce ke-
sanské filosofie, svatýTomáš Akvinský, pijímá roze-

chvn a roztoužen knihu z rukou Královniných a om-
dlévá nejvyšší pýchou pokorného mnicha, ta mezi
listy napsaná slova Její rukou »bene scripsisti«. Vmk«
kém pohybu nevýslovné nhy sklání se Kristus s kíže
a klade jako pítel, jako bratr, jako ženich pravou ruku
kolem toužebné šíje ctihodné cisterciácky svaté Luit-

gardy, která, klesajíc takka rozkoší nad touto milosti-

plnou chvíh', zachycuje se rukou lehce plynoucí z ras-

natého šatu horkých kolen Spasitelových. Nkdy za
dn mlhavých a zakalených se zdá, jakoby toto sou-
soší, modelované lehce a hebce v pískovci svtlém a
pórovitém, bylo jen zhuštným šedivým oblakem se-

šinuvším se k obrub mostu a snoubícím se na oka-
mžik se zemí . . . Lze si pedstaviti vtšího vítzství pla-

stického genia Braunova, jenž si pál, aby jeho sochy
se vznášely a netýily?
Svatyn barokní mají asto píchut erotickou,- nepro-
vádl nadarmo nejmužnjší ád. Tovaryšstvo Ježíšovo,

soustavnou diplomacii s kultem Mariiným. Panna
Maria pestává v této dob býti Madonnou s díttem
v náruí a stává se velkou dámou, svtáckou, krá-
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lovnou/ neodmuje pouze milostí, aíe též milost*

ností, usmívá se na své ctitele, zahaluje i odkrývá
ped nimi své vnady, pohrává s nimi. Na Karlov
most zobrazil socha Jáckí Madonnu ješt tak, jak

se jí koil stedovk: Sancta Dei genetrix. V blíz*

kosti však ped prelím chrámu u kižovník pod-
niká tanec s hadem kdosi jiný: urozená šlechtina

dokonale pstného a s chikem obleeného tla,

která klopí významn a nacvien zraky, pravá Re*
Šina coeli!

krytým místem barokní erotiky, jakýmsi dostavení*

kem lásky, jest Loreta. Nkolik generací zbožných
aristokratek, nkolik pokolení stavitel tvoilo toto

bludišt svatostánk, které se kupí kolem pomníku vel-

kého zázraku mariánského, mníce jaksi litanii Loe*
tánskou v kamennou a barevnou skutenost. Královna
nebes, jejíž osudy vypráví spíŠe konversan než

epicky Casa santa v kameni a nástropní malby
chrámku v barvách, provázena jest celou družinou

svtic a muednic -^ a. všecky náleží k typu eroti*

ckému, jejž nesmrtelným uinil Bernini svojí svatou

Terezií. V chrám nastavuje slunci a zrakm divák
ržovou plnost panenských svých ader svatá Háta,

a proti ní svatá Apolena koketuje kouzlem dívích
svých úst. V ambitech svíjí se poloobnažená Magda-
lena, nejisto, zda kajícností i rozkoší a perversí, svatá

Starosta, ukižovaná v nápadných šatech, ale s muž*
skou bradou dráždí záhadou hermafroditismu. Vše
jest ponoeno v pítmí, jímž jakoby Šumly utajené

polibky a Šelest hedvábného, pomakávaného šatu.
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le ve vzduchu jest rozptýleno jeŠt cosi jiného: vn
hrobky a príchut tlení.

Baroko nacházelo se zálibou trpkou rozkoš z hrzy
rozkladu, slast to, v níž še kochají nervy, prošedší již

primitivnjšími stupni vzrušení smyslového. Doba,
která stále si dávala malovati muedníky v nejrznji
ších a nejukrutnjších zpsobech trýznní a muení,
koila se mravním smyslem síle jejich vle, která snáší

i smrt a její stráze hrdinsky,- sytila svj citový život

mocným pathosem krajní bolesti, ale odmovala se

i slastí dní a uhnívání. Lealv obraz »Dv mrtvoly

hlodané ervy «, který prý objednal historickýdon Juan,

mohl vzniknouti v Praze jako v Seville/ nebyl by se

cizokrajn vyjímal u Barnabit na Hradanech, kde

se úcta mnišek kupí kolem vonné mumie blahoslavené

Elekty, nebo na Strahov, kde tolik koster, odných
do drahých látek a krumplování, úastní se bohoslužeb

jako triumfální zbytky vojska Církve Vítzné.
Mohlo by se zdáti, že tento sklon k rozkoŠem podiv^

ným a výstedním jest svdectvím pro chorobnou ci^

tlivost duše barokní/ a pece lidé XVII. i poínajícího

XVIII. vku nebyli niím mén než dekadenty. Byli

schopni cit a váŠní všech a vyhánli je do krajnosti,

nestavíce se nikdy uprosted cesty. Ješt v ase, kdy
v ostatní Evrop zavládl stízlivý rozum a nutil všecky
mohutné duse s chladnou svou rozvahou, aby seome^
žily výhradn na polohy stední, žila pražská duše

barokní vnitní prudkostí, jsouc pedevším pathe-
tická. f^
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2adoby tereziánské,tak bezbarvé a ploché vobec-
né své vlídnosti a v obanských svých ctno^

stech, baroko v Praze se vyžívá. Jakmile od*
umely základní jeho ideje, nemohly se dlouho udržeti

ani tvarové prostedky: sloh pestal býti slohem a

sklesl na pouhou rutinu. Kde stavlo se barokn, zmi*
zela vznešenost a pádnost, uhýbajíc se elegantní leh*

kosti: dekoraní umlci zaujímali postupn místa tekto*

nických tvrc,- pathos ustupoval rozmaru. Stízliv
bylo pestaveno a obnoveno hradní kídlo, kde kdysi

na úsvitu baroka melancholický císa dumával o smy*
slu své podmrané existence. Nevznikají již chrámy,
ježto ubývá zbožnosti,- paláce, vesms v drobném roz*

mru> budují se nikoliv pro vznešené a vdí rody
šlechtické, nýbrž pro aristokraty mladých erb a
úednické minulosti.

Zvolna nadcházívk rokoka: stil francouzský po slohu

vlašském, ženský pvab po mužné opravdovosti, hu*
dební ešení po stavitelském idealismu. Jaká hravá a

kehká grácie vyznauje dvrn svtské prelí stra-

hovské knihovny proti sousední tžkopádné a písn
duchovní nádhee opatského chrámu Nanebevzetí
Panny Marie^ stopadesát let vepsáno jest velmi zna*

telným písmem do této mezery! Jakým lehounkým a

bezstarostným úsmvem vítá arcibiskupská residence

chodce, který se práv nasytil kypivého pathosu, jímž

rozkazuje pompesní vstup do královského hradu z doby
Matyášovy, a který oddal se vyrovnanému klidu flo-

rentského rinaseimenta, ovládajícího dm Svarcen*
berský! Hle, trojí svt forem, ideí, cit, vzešedší z té*
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hož koene, renaissancc, barok, rokoko — a pece jak

máío rys píbuzenských!

Postjme ješt chvíli ped jedním z peetných civiU

nich dom, jimiž pozdní barokový sloh, mnící se

v grácii rokoka, vykvetl jako na rozlouenou, ped
jednou z tch budov poslední tvrtiny XVIII. vku,
které sotva dostaveny ocitly se uprosted vkusu em*
pirového! Jsme ped Mac Nevenovým palácem v uíict

Pasíské, dnes Palackého. Celková disposice dvou-
patrové, nevysoké, neširoké stavby tkví na základech

barokních: pilastry meziokenní, sloupy, opírající kar-

tuŠe vstupu, oválný štít marnotratné ornamentiky,

obruba oken úmrná, le bez jednotvárnosti ^ to vŠe

ddictvím baroku. Aíe duch jest naprosto jiný: jest to

duch pohodlí a mírné prostoty, jenž tu vládne. I kdy*
bychom neznali djin domu, mohli bychom uhodnouti,

že kouzlo hudby a pvab tance vyplašily odtud na^
dobro temnou a pathetickou duŠi barokní.Vdob em^
píru stal se skuten tento palác jedním ze stedisek

pražské kultury hudební, jež zahrála a zatanila me*
nuet pi pohební slavnosti rokoka.

A posléze na podzim r. 1827 sthuje se do Mac Ne*
venova, tehdy již Mchurovského domu, ten, který

ml zpeetiti konec a zmar pražské kultury barokní,

tím, že sestoupiv hluboko ke zdrojm národní bytosti,

našel kulturu novou, živjší, pravdivjší.OA dob Fran*
tiška Palackého náleží pražská duše barokní minulostí
'— a naší smyslové rozkoši, naší lásce elegické! é^
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o z N A M K A.

Praha barokní není mn jen problémem odborného poznání vý-
tvarn djepisného, nýbrž spíše naléhavou kapitolou z kulturní

psychologie,- pokouším se proto dlouhá leta proniknouti k její

podstat studiem výtvarných forem i chápáním duchovních hod-
not století XVII. a XVIII.V tomto essayi podávám výsledky svého
úsiíí zpsobem synthetickým a ve výraze pokud možno nejzhu-

štnjším,- v nkterých kapitolách použil jsem odstavc ze svého
slovesného^prvodu napsaného r. 1911 k albu 25 pvodních
lept T. F. Simonových »Praha« <Stencv grafický kabinet, Praha
1911), z nhož výbr byl vydán ve francouzském peklade H. Je-

línkov s názvem »La beauté de Prague« r. 1914/ v jáde však
jest mj essay prací zcela novou. S vdnou vnímavostí sledoval

jsem ovšem nová badání o baroku, jež jsou zvlášt obsažena ve
tech základních dílech: H. Wóíffíin, Renaissance und Barock
1888/ A. Schmarsow, Barock und Rokoko 1897, a A. Ríegl, Die
Entstehung der Barockkunst in Rom 1908. O památkách e-
ského barokního umní pouují nejlépe, krom obrazové i textové

ásti doposud vydaných svazk Umleckých poklad Cech 1912
a 1914, <Stencv grafický kabinet, Praha) ob monografie H.
Schmerberovy, Beítráge zu Geschichte der Dientzenhofer 1900
a Prager Baukunst um 1780, 1910. Zasvcení do ducha proti-

reformaního poskytují zpsobem neobyejn nabádavým ti
knihy rznorodé pvodem, slohem i úelem: M. Barrs, Kniha
krve, rozkoše a smrti <pel M. Jiránek 1907>, R. Muther, Djiny
malíství <pel. L. Bííý 1904, hlavn v oddlení tvrtém) a Josef

Peka, Kniha o Kosti, díl I., 1910. Vzácné bohatství kulturn
historické látky pro poznání eského duševního baroka v století

XVIII. snesli Jaroslav Vlek v prvním svazku II. dílu Djin e-
ské literatury 1898 a Alois Jirásek v románovém obraze Temno
1915/ pokládám však za nutno poznamenati, že ani osvícenské

stanovisko Vlkovo ani Jiráskovo genrové podání neodpovídají

mému pojetí. Doufám, že se i literárn vrátím k Praze barokní

ješt astji/ nerad bych však proto nadobro odložil vábný a
vdný úkol, jakým jest osvtlení duše Prahy empirové.
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PALÁC MAC NEVENLIV V PALACKÉHO ULICI.
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